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Šarovská baletní škola. Foto MF
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STAROSTA INFORMUJE

REPORTÁŽE

Vážený čtenáři, otevíráš druhé číslo letošního zpravodaje. Opět bych chtěl poděkovat těm, kteří provedli jarní úklid
před svými příbytky a dokázali, že jim
na vzhledu obce záleží. Chci se jen krátce
zmínit o tom, co se událo v tomto období. Tradiční Pálení čarodějnic bylo oživeno nečekaným příletem nového sdružení
šarovských žen, které překvapilo všechny
přítomné. Pár dní nato uctili šarovští občané památku Šarovjanů, při příležitosti
70. výročí osvobození obce. A to ještě nebylo vše, další víkend patřil maminkám
při oslavě Dne matek. Hasiči již tradičně zvládli jubilejní ročník Melúnového
poháru, na který dorazil rekordní počet družstev. Hojný počet účastníků byl
i na zábavě, která letos po dlouhé době
nebyla dechová ani cimbálová. Proběhlo i jedno veřejné zastupitelstvo obce.
Je třeba se zmínit, že v letních měsících
proběhne oprava objektů poškozených
loňskou povodní. Chci požádat všechny o schovívavost a trpělivost při těchto
pracích. Je potřeba se zmínit o jedné veselé události, naše obec se rozrostla o dva
nové občánky cérečku a šohajíka u Bernatíků a Soukupů. Blahopřejeme a vinšujeme hodně zdraví jim i rodičům. Dovolte
mi popřát pohodové a poklidné prožití
prázdnin, dovolených a celého letního
času a pěkné počtení tohoto čísla našeho
zpravodaje. Budeme se těšit na další příspěvky našich dopisovatelů.
Všem přeji hezký čas.

70. výročí osvobození naší obce
Dne 2. května tohoto roku si šarovští
občané připomněli 70. výročí osvobození
naší vlasti od šestileté okupace německých
6
vojsk a útrap 2. světové války.
text František Langr / foto Martin Fusek

Mamka den v Šarovech
Už sa na Šarovech stalo zaběhnutú tradicú,
že druhú květnovú nedělu sa do místního
sálu pozvú všecky maminky ...
8
text Petr Bernatík / foto Martin Fusek

Jubilejní Melúnový pohár
V neděli 7. června hasiči ze Šarov uspořádali tradiční soutěž v požárním útoku
11
„O melúnový pohár“, ...
text Jaroslav Křen / foto Martin Fusek

RUBRIKY
Obecní zastupitelstvo informuje
4. zasedání OZ
Příroda kolem nás
Přírodní jevy a časové úseky
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OBECNÍ ZASTUPITELSTVO INFORMUJE
Služebnost inženýrské sítě
OZ schvaluje uzavření smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě č. UZSVM/
BZL/2365/2015-BZLM mezi Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových – ČR a Obcí Šarovy a pověřuje
starostu obce k uzavření smlouvy.
Dopravní obslužnost
OZ schvaluje Dodatek č. 2 smlouvy č. O/0097/2010/DOP o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě,
ve znění pozdějších předpisů, na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou mezi smluvními stranami Zlínským krajem a Obcí
Šarovy.
Energetická společnost
OZ schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030024521/002 mezi Obcí Šarovy
a E.ON Distribuce, a.s., zastoupená spol.
E.ON Česká republika, s.r.o.
Technické služby
OZ schvaluje Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo č. 31/713/02/4O mezi Technické služby Zlínsko, s.r.o. a Obcí Šarovy
Infrastruktura po povodni
OZ schvaluje výsledek o rozhodnutí přidělení zakázky Projektová dokumentace – realizační projekt k akci
„Obnova infrastruktury v obci Šarovy po povodni v červenci 2014“ společnosti Crisis Consulting s.r.o., na základě výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu, které proběhlo dne

4. zasedání OZ, 4. 6. 2015
Je přítomno 7 členů zastupitelstva, zasedání je usnášení schopné v souladu s ust. § 92 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích. Jednání řídí starosta František Langr.
Body programu:
Závěrečný účet obce
OZ schvaluje závěrečný účet obce za rok
2014, včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad. Plné
znění zprávy o provedení přezkoumání
hospodaření obce je přílohou k závěrečnému účtu obce, která je uložena v kanceláři OÚ k nahlédnutí.
Účetní závěrka
OZ schvaluje účetní závěrku za rok
2014 bez výhrad.
Rozpočtový výhled
OZ schvaluje rozpočtový výhled obce
na roky 2015-2018
Závěrečný účet a účetní závěrka Regionu Za Moravú
OZ schvaluje závěrečný účet Regionu Za Moravú, včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Region Za Moravú za rok 2014 bez výhrad. Plné znění
zprávy o provedení přezkoumání hospodaření DSO je přílohou k závěrečnému účtu DSO, která je uložena v kanceláři OÚ k nahlédnutí.
OZ schvaluje účetní závěrku DSO Region Za Moravú za rok 2014 bez výhrad.
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29.4.2015. Pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo s vítězem řízení.
Pozemky
OZ schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.č. 68 v k.ú.Šarovy – ostatní plocha
a p.č.74/2 v k.ú. Šarovy – ostatní plocha do vlastnictví obce od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových ČR, včetně zřízení věcného práva
spočívajícího v závazku obce Šarovy nezcizit převáděné nemovité věci a nezatížit je zástavním právem po dobu 10 let
od nabytí dle smlouvy.

Hospodaření
OZ bere na vědomí hospodaření obce
ke dni 31.5.2015
Námitka
OZ schvaluje námitku proti zápisu
z veřejného zasedání ZO 3/2015, bod 5,
ze dne 10.3.2015, podanou paní Renatou Ambrůzovou dne 3.6.2015 a schvaluje opravu výše uvedeného zápisu
do souladu se skutečností.
Připomínky
OZ bere na vědomí informace starosty
a připomínky občanů

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Byl tajemný poslední duben a nad Šarovy se po roce zase „vznesla“ podivná létající skupina. Kdo věděl, nedivil se. Obec
zažila další Pálení čarodějnic. Tradiční

akce připomněla dávné slavnosti příchodu jara i magické pohanské obřady, při
kterých se zapalovaly ohně na ochranu
proti démonům a zlým duchům nebo
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řevem, vybavené dřevěným vozíkem.
Na něm pak vozily své nejmladší „kolegyně“. Nechybělo zapalování slaměné
čarodějnice, špekáčky, soutěže ani tancování na košťatech. Ze Šarov jsme pro
letošek zlé duchy určitě vypudili.
text Jana Fuksová / foto MF

čarodějnicím. Akce letos přilákala kolem stovky návštěvníků napříč věkovými kategoriemi, kdy se na jednom místě
potkaly „čarodějnice“ malé, starší a dokonce i nejstarší. Poprvé se totiž aktivně zapojily starší šarovské ženy, které na
akci dorazily s typickým čarodějnickým

70. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ NAŠÍ OBCE
Dne 2. května tohoto roku si šarovští
občané připomněli 70. výročí osvobození naší vlasti od šestileté okupace německých vojsk a útrap 2. světové války.
V roce 1945, přesně 2. května v 10.30
hodin na území Šarov vstoupily jednotky rumunské armády a zasloužily se tak
o dlouho očekávanou svobodu.
Teď, o sedm desítek let později přivítal starosta obce František Langr občany, kteří

se sešli u kapličky, aby uctili památku těch
Šarovjanů, kteří se konce války nedožili.
Připomněl, že v roce 1942 – 12. prosince byl gestapem zatčen Josef Hubáček
(č. p. 16), člen odbojové skupiny Obroda národa organizované předválečnými
důstojníky. Byl dlouholetý aktivní člen
obecního zastupitelstva a zakládající člen
Sboru dobrovolných hasičů v Šarovech.
Německý lidový soud ho ve Vratislavi
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přítomné o minutu ticha na uctění jejich
památky i památky padlých v 2. světové válce. Hasiči v dobových uniformách poté položili věnce jak u pomníků
u kapličky, tak i u pamětní desky Josefa
Hubáčka na hasičské zbrojnici.
Celému tomuto obřadu předcházela
mše svatá, kterou celebroval Artur Kozik, kaplan bílovické farnosti. Před odchodem od kaple měli účastníci možnost se pokochat historickou vojenskou
technikou, kterou přivezl nový spoluobčan Zdeněk Kelnar. Zejména ti nejmenší
neskrývali nadšení.
Poté se všichni, kteří měli zájem, sešli
v šarovské hospůdce, kde bylo připraveno bohaté občerstvení, o které se postarali členové SDH a kulturní komise
obce. Všichni při družném posezení
konstatovali, že akce se vydařila a oslava 70. výročí osvobození obce proběhla
v důstojném duchu.
Díky nejen počasí, ale zejména všem,
kteří se podíleli na přípravě a samotném
průběhu.
text František Langr / foto MF

odsoudil k 8 letům káznice. Byl podroben krutému výslechu, byl týrán, měl
zlomená žebra, přesto neudal žádného
člena skupiny. Zemřel v káznici v Briegu
14. listopadu 1944 ve věku 49 let. Za svou
činnost byl Josef Hubáček vyznamenán
Československým válečným křížem 1939
In memoriam. V roce 1947 byla 25. května odhalena Josefu Hubáčkovi pamětní
deska na hasičské zbrojnici.
V roce 1943 byl gestapem zatčen další
člen skupiny řídící učitel v Šarovech Jaroslav Haizler. Byl rovněž mučen, ale také
nikoho ze skupiny neudal. 7. ledna 1944
ho německý soud ve Vratislavi osvobodil,
takže po osmiměsíční vazbě se s podlomeným zdravím vrátil domů.
Zdeněk Dohnal (č. p. 53), totálně nasazený na práci do Moravské Ostravy, zahynul při prvním náletu 29. srpna 1944
ve věku 19 let.
Z totálního nasazení v Německu se vrátil
s podlomeným zdravím Jaroslav Jančara
(č. p. 58). Zemřel v roce 1944 ve věku
nedožitých dvaceti let.
Při vzpomínkové akci požádal starosta

MAMKA DEN V ŠAROVECH
Už sa na Šarovech stalo zaběhnutú tradicú, že druhú květnovú nedělu sa
do místního sálu pozvú všecky maminky (a nekeré aj přespolní), aby tady oslavily svůj svátek. V zástupu gratulantů sa
většinú nacházajú jejich menší aj větší
ratolesti a v posledních rokách aj nekeří
vyvolení manželé.
Mezi dárkama, kerýma chců blahopřejci
potěšit maminky sú nejrůznější písničky,

básnička aj říkanky, různé tanečně kulturní kreace a krkolomné pózy, prostě
všecko, čím by sa dalo všecky ty maminy
naše potěšit, pobavit, rozesmát a možná
že aj (nechtěně) rozbečat.
Aj letos byly týdny před svátkem matek
zasvěcené nácvikům. Zatímco děcka pod
vedéním zkušené pedagožky Markétky
Šohajkové chodila spořádaně na zkúšky
a nácvik probíhal bez větších zádrhelú,
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že už na prvního mája bylo všecko secvičené, u chlapů byla zkúšková morálka
slabší a kázeň tragická. Chvilkama bylo
řevu jak ve sněmovně, když majú v tom
jejich bufetu zdražit chlebíčky a docházka tá byla taky srovnatelná.
Letošní motív zvolila naša paní vedúcí,
Zuzka Bernatíková, lehce folklorní. Potřebovala, aby nás bylo 8 až 10 kusů. Néni
problém, čula od všeckých, šak už včíl
je nás jedenáct. Když nám ale ukázala,
co po nás bude chtět (ve stylu klobúkového tanca sme si místo klobúkú měli
měnit trenky a přitom to měl byt celý náš
oděv), nekerým spadla čelist a jiným sa
podlomily kolena. Půlka sa začala škrábat
za uchem, že eště nevíja, lesti v tú nedělu
budú vůbec doma, že majú naplánovanú
dovolenú, služební cestu, svaďbu, rozvod, narozéní syna, atd. Další sa pokúšali nenápadně zmizet a jiní sa tvářili, že
sú na zkúšce omylem a že mysleli, že je
na sále beseda o trnkách.
Jediný, kdo nadšeně súhlasíl, byl T.K., lebo
ten jediný přes zimu poctivo sportovál,
tělo má jak prútek a ohebný je jak podstatné jméno. Sundávání trenek mu prý nedělá problém, což dokazovál na zkúškách,
na dni matek, a aj měsíc po dni matek bylo
vidět, že to má furt v ruce.
Aby nás byl požadovaný počet, moseli
sme angažovat z Březnice Libora Henzlového, kerému také nedělá problém
ukázat holé umění. Naša režizérka chtěla letos zapojit aj ženy a tož sme hned
na prvéj zkúšce dostali za úkol sehnat
nejaké dobrovolnice, keré by nám dělaly křoví a přitom byly oděné enom
do bikyn (to, aby to naše vystúpení mělo
aj příběh). Po třech týdňoch ale žádná
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dobrovolnica na obzoru a tož sa přihlásíl
Dušan S., že lesti nikoho neseženem, tož
že sa do tých bikyn klidně obleče.
Vidět bandu chlapú jak si měníja trenky a u toho leží Dušan v bikynách, tož
z toho by sa nekerým mohlo udělat
nevolno a nejsu si istý, lesti už by to aj
náhodú nepřekročilo pomyslnú hranicu vkusu, kerú chlapi každoročně zachovávajú. A stejně by ho Dáša v nedělu
zamkla doma. A tož nakonec to mosela
vzít do ruk vedúcí a na další zkúšce už
sme byli aj s dámským doprovodem.
Tímto holky děkujem, že ste nám vytáhly hřebík z paty.
Při samotném zkúšání sa projevilo,
že nekeří z nás sú hluší jak tetřev, ale
po tých rokách vystupování už to málokoho překvapí. Vedúcí aj tak po nás řvala jak zaseklý klaksón a vztekala sa eště
dvě hodiny po zkúšce. Povím vám, bylo
to o předčasný porod.
Problémem bylo, že né každý z nás má
konfekční velikost. A tož sa stávalo často, že po zkúšce byly trenky roztrhlé
v rozkroku a jednú aj na nohavicách, lebo
nekeří měli problém sa nasúkat do trenek
samotných, né tak, když ve snaze dodržat
rytmus nasúkali ty svoje vytrénované figury do jednéj nohavice. Naščestí to byly
jediné nehody, které spravilo pár stehú –
díky holkám od Soukupů.
V nedělu dopoledňa sme si eště jednú
celé pásmo sjeli v náhradních prostorách. Ukázalo sa, že nekeří ztrácali prostorovú oryjentacu, asyk jak sa posilňovali a dodávali si kuráž. Ale možná že to
bylo aj tým, že sme zkúšali v náhradních
prostorách a to člověku chvílu trvá, než
si na to zvykne. A pak už sme šli na to.

Předskokana nám dělaly šarovské
děcka a potem nejací psi. A nakonec sme sa do teho pustili my. Až na
drobnější zaváhání nekerých členů
súboru, kdy si začali trenky sundávat dřív, než měli (nedočkavci asyk),

sme, myslím ostudu neudělali a snáď
sme aj potěšili ty naše mamky. A příští rok, lesti nás manželky eště pustíja.. No ale ať neslibuju. Šak uvidíme. Tož tak!
text Petr Bernatík / foto MF

JUBILEJNÍ MELÚNOVÝ POHÁR
V neděli 7. června hasiči ze Šarov uspořádali tradiční soutěž v požárním útoku
„O melúnový pohár“, tentokrát polojubilejní 15. ročník. O oblíbenosti soutěže svědčí nejenom rekordní účast 58
družstev, ale taky spousta diváků, která
na cvičiště dorazila.
V kategorii mužů jsme měli možnost
opět fandit domácímu družstvu. Dosažený čas rovných 20 sekund, byl trochu
za naším očekáváním a v konkurenci 28

družstev znamenal 11. místo. V soutěži
zvítězily Vésky A, druhé byly Hradčovice, třetí Zahnašovice, čtvrtý Velký Ořechov B a páté Vésky B.
V přestávce, kdy se zkracovala dráha
pro soutěž žen a dorostu, se představilo
Šarovské sdružení žen se svým zdařilým
tanečním vystoupením a své umění také
předvedli nejmenší hasiči z Bohuslavic
a Šarov. Pak již soutěžilo 16 družstev žen
a 14 družstev dorostu.
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Mezi ženami bylo výsledné pořadí: 1. Zahnašovice, 2. Nedašova Lhota 3. Prštné.
V kategorii dorostenců: 1. Mysločovice,
2. Zádveřice, 3. Nová Dědina. A v kategorii dorostenek: 1. Machová, 2. Kaňovice,
3. Lhota.
Všechna úspěšná družstva ocenil
starosta obce František Langr a starosta sboru Jan Soukup ocenil tradiční tekutou odměnou družstvo,

které přijelo z největší dálky, kterým
byli muži ze Svatobořic.
Úspěšná byla také obsluha v bufetu,
která prodala všech 24 kilogramů steaků a vytočila 7 beček piva. Na úplný
závěr většina pořadatelů neodolala
příjemnému osvěžení v hasičské kádi,
protože celou soutěž provázely tropické teploty.
text Jaroslav Křen / foto MF

CO JE NOVÉHO V TJ SOKOL ŠAROVY
Začátkem dubna ukončili své soutěže
šarovští stolní tenisté a ihned zahájili
tzv. suchou (bezalkoholovou) přípravu
na sezonu novou, která startuje začátkem října. Jelikož se od nové sezony bude
hrát s novým druhem míčků (plastové
nahrazují celuloid), věnovali šarovsští

hráči dost času výběru vhodné značky, se
kterou budou od nové sezony hrát. Toto
se bohužel týká jen A družstva hrajícího
3. ligu. Ostatní družstva budou hrát ještě
rok s celuloidovými míčky, takže v tom
bude docela „fotbal“.
V kondiční přípravě, která probíhala
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na betonovém hřišti tvaru nepravidelného mnohoúhelníku za obecním úřadem,
věnovali naši reprezentanti drtivý čas nohejbalu. Bohužel nebyla nouze o zranění
a v jednom případě i o zmizení, neboť
nejmenovaný hráč A družstva po jednom
nohejbálku ze Šarov odjel a už se dobré
dva měsíce neukázal. Ostatní suchá příprava probíhá individuálně, to znamená,
že se každý jedinec připravuje podle svých
časových a mentálních schopností ve své
domovině a zbytek týmu mu důvěřuje.

Drobných změn dozná i kádr našeho
A týmu. Podařilo se nám totiž od nové
sezony zlákat na nezapomenutelné angažmá v šarovském dresu Vítězslava Račáka
z divizního Slavičína. Družstvo C pak
posílí Marek Zuzaňík z Fryštáku. V září,
14 dní před ostrým startem do sezony,
absolvuje šarovský oddíl pravděpodobně
další nezapomenutelné soustředění v Hluku. I o něm a nejen o něm vás, doufejme,
bude informovat další vydání Šarovce.
text Karel Bojko / foto MF

ÚSPĚCH NAŠICH STOLNÍCH TENISTŮ
Tak nám skončila další sezona a my se
za ní můžeme ohlédnout a hodnotit ji
jako velmi povedenou. Naše cíle, které
jsme si vytýčili před jejím začátkem, se
splnily více jak na sto procent.
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Začněme krajskou soutěží, kde Šarovy
reprezentuje béčko. Do této soutěže jsme
vstupovali s cílem udržet ji i pro příští
sezonu. To proto, že v dalším ročníku se
krajská soutěž rozšiřuje na dvě skupiny.

Dá se očekávat, že tak (možná) bude jednodušší soutěž udržet, případně i bojovat o postup. Družstvo B ve složení Lubor Křen, Robert Gajdůšek, Lukáš Vája
a Martin Plhák tuto soutěž zachránilo
a skončilo na 6. místě. To je velmi dobrý
výsledek. Velkou zásluhu na něm má zejména Lubor Křen, který musel hrát dvě
soutěže najednou (nastupoval i za A tým)
a to není vůbec lehké. Hlavně na fyzičku.
Ostatní hráči zahráli svůj standart a to
stačilo na velmi pěkné umístění. Musím
také pochválit i hráče z céčka. Vaška a Libora Henzlovi a Vladimíra Batouška. Bez
jejich pomoci by soutěž nebyla možná
ani dohrána, a to právě z důvodu alternace Lubora Křena u áčka.
Céčko a déčko mělo před sezonou úplně
jiné plány. Jasný a od začátku soutěže
přesvědčivý postup. A tak to také bylo.
Céčko mělo ve složení Václav Henzl, Libor Henzl, Vladimír Batoušek a Milan
Svoboda výborný start. I přes překvapivou porážku ve Vysokém Poli zapříčiněnou absencí dvou hráčů základní sestavy, se družstvo drželo stále na druhém
místě. A to znamenalo jasný postup.
V závěru sezony prohra s Pohořelicemi
nakonec posunula kluky na třetí místo.
Ale to nám vůbec nevadilo. Postup byl
v kapse. Děkujeme.
Jak už jsem zmiňoval, tak i déčko mělo
stejný plán. A to musím družstvu

ve složení Josef Lišaník, Radovan Panoš,
Martin Fusek a Petr Kadlčík složit obrovskou pochvalu za neuvěřitelně úspěšnou
sezonu. Kromě jednoho utkání nepoznali naši kluci hořkost porážky. A to svědčí
o tom, že tréninkové úsilí nebylo marné
a padlo na úrodnou půdu. Samozřejmě, že
céčko svou skupinu vyhrálo a slaví postup
do třetí třídy. Zaslouženě. Jen tak dále.
Družstvo E mělo v letošním ročníku
sloužit především jako základna pro naši
mládež. Mladí hráči a hráčky nemohou
jen trénovat. Musí své zkušenosti získat
s jinými hráči v soutěži. To je velmi důležité. Děkujeme vedoucímu družstva
Jardovi Weissovi za koordinaci družstva
E. Za družstvo nastoupili Radek Soukup, Jarda Weiss, Marek Zikmund, Matěj Balšán, Josef Lišaník ml. a Miroslav
Večeřa. A nebylo to marné. Čtyři výhry
a jedna remíza. To se od mládežníků
nečekalo. Zaslouženě jim patří sedmé
místo v konečné tabulce. V příští sezoně
budou naše děti hrát svou mládežnickou
soutěž v hradišťském okrese. Bude to
pro ně výzva a už teď se velmi těší.
Chci všem poděkovat za reprezentaci
naší obce, za obětování spousty volného času, všem sponzorům i dobrovolným dárcům, především obci Šarovy
za zázemí našemu oddílu stolního tenisu a všem příznivcům malého míčku.
Robert Gajdůšek

HASIČI V UPLYNULÉM OBDOBÍ
21. 3. Byl zvolen náš člen Jaroslav
Křen do výkonného výboru OSH
Zlín. Gratulujeme.

11. 4. Uskutečnil se sběr železného
odpadu. Každý rok je co sbírat, děkujeme.
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2. 5. Hasiči ve spolupráci s obcí uspořádali vzpomínku na 70. výročí osvobození Šarov. Konala se mše svatá,
kladení věnců k pamětní desce u kaple a u hasičské zbrojnice i pohoštění
na sále.
23. 5. Zásahové družstvo se zúčastnilo okrskové soutěže ve Lhotě. První a druhé místo patřilo domácím,
šarovské družstvo vezlo domů pohár
za 3. místo. No co, vyhrávat pořád nemůžeme.
30. 5. Sbor přijal pozvání vystupovat
se starou stříkačkou, ale již v nových
dobových uniformách na oslavách
120 let od založení SDH ve Velkém
Ořechově.
Od června máme kromě družstva mladých hasičů také soutěžní družstvo mužů,
které se bude účastnit soutěží ve Zlínské
a Podhostýnské lize a naváže tak na úspěšná léta požárního sportu v Šarovech.

7. 6. Konal se již 15. ročník soutěže O melúnový pohár. Byla to velice
úspěšná akce doprovázená krásným
počasím a rekordním počtem soutěžních družstev.
20. 6. Proběhla tradiční letní zábava,
ale letos netradičně místo trumpety
v dechovce nebo houslí v cimbálovce
zazněla elektrická kytara. Chladnější
počasí neodradilo přes stovku návštěvníků. Akce dobrá, organizátoři spokojeni, za rok zase ve stejném
složení na stejném místě.
27.6. Byla stará stříkačka opět v akci,
tentokrát na oslavě výročí 110 let sboru v Karlovicích. Správná parta, nažehlené uniformy, naleštěné helmy,
slépka nosnica ve střehu - to byl zaručený úspěch vystoupení šarovských
hasičů.
David Fejt

VZPOMÍNKY NA POSLEDNÍ MĚSÍCE VÁLKY
Původně jsem nechtěla vzpomínat,
ani o tom psát. Pro toho, kdo něco podobného neprožije, je těžké to pochopit. Ostatně stejně jsme nechápali my,
když nám naši prarodiče i rodiče vyprávěli o hrůzách a utrpení 1. světové
války. Nikomu to nevnucuji, ale někdy
je třeba připomenout si, co prožívali
naši rodiče a my děti žijící stále ve strachu a obavách, co přinesou další dny.
A proto je třeba vážit si každého dne
prožitého v míru a všeho, co nám bylo
odepřeno celých 6 válečných let.
Nebylo to bezstarostné dětství. Prožívali

jsme všechno dění kolem. Škola skončila,
totální nasazení, nálety a bombardování,
ztráta nejbližších. Rok 1945 byl rozhodující, stal se posledním rokem války.
Chtěla bych vzpomenout události pár
měsíců před příchodem osvobozující
rumunské armády.
Pamětníci, kteří bojovali v 1. světové válce, strýček (tak jsme jim říkali)
Kozlík František (č. 10) a Janků František (č.30), rozprávěli o všech útrapách,
které prožívali a také o chování jak
ustupující tak osvobozující armády.
Připravovali občany na to, jak chránit
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životy, jak zabezpečit věci k přežití. Události se měnily ze dne na den.
Tak se stalo, že občané dostali rozkazem ubytovat německé vojáky. Jistě to
nebylo lehké, když v jedné místnosti
spala rodina s vojáky a to nepřátelskými. Úkolem Němců bylo připravit
protitankový příkop na hranicích mezi
obcí Šarovy a obcí Bohuslavice. A tak
občané těchto obcí tři měsíce kopali,
práce nebyla dokončena ani využita
k bojové činnosti, říkal zápis OZ Šarovy z r. 1945.
A jak to vypadalo s ubytováním Němců
v naší chalupě č. p. 59?
Na to vzpomínal můj bratr František Vojtásek. „Už jsem měl dožitých
14 roků a válka spěla ke konci. Kolem
Zlína nedaleko od Šarov se také budovaly zákopy. K nám byli přiděleni dva
staří němečtí vojáci. Jeden z Berlína,

druhý někde ze Sudet. Stařenka rozhodla, že budou spát za velkými kachlovými kamny – za pecí. Když přišli večer,
nevěděli kam dát pušku a lehký kulomet. Stařenka rozhodla česky: Strč to
pod moje lůžko! Ukázala prstem a nohou postrčila zbraně až do rohu.
Stařenka také mlčky kývnutím hlavy schválila a maminka ten jejich
„eintopf “ (polévka se vším možným)
vylila do kýblu pro sviňu. Vojákům dala
to, co jsme měli k večeři my, hlavně
dobrou polévku. Spokojeni byli ti dva
staříci Wehrmachtu i sviňa. Na dobrou
noc dodávali, že vojna je „kaput“. Povídá se i o dalších ubytovaných Němcích
v šarovských chalupách. Vzpomene si
někdo?
Co se událo v dalších dubnových dnech,
se dozvíte v příštím čísle Zpravodaje.
Libuše Langrová

PŘÍRODA KOLEM NÁS, MĚSÍCE ROKU
Co všechno se událo v jarních měsících letošního roku? Je to období
znovuzrození, vše se otvírá energií, ta
narůstá s teplejšími dny. Příchod jara
očekáváme s netrpělivostí. Věříme
v sílu přírody, že jaro přijde a sluneční
paprsky odplaví všechno nepříjemné,
všechny chmury, které se u nás přes
zimu usadily.
Duben
Latinsky Aprilis, je podle latinského
aperire – otvírat – protože rostliny
začínají v tomto měsíci růst, začínají se otvírat. A opravdu to tak bylo.
Přesto, že duben nemohl být jinak
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než aprílový deštivý, větrný, chladný
s menšími mrazíky, převládaly slunečné dny. Rostliny začínaly růst, otvírat
se, rozkvétat. Během měsíce stromy
kvetly tak, že jen pohled do kalendáře
nás přesvědčil, že je duben.
Měli pilno včeličky a čmeláci. Koncem
dubna se objevil na květech i motýl.
Byl shon i v ptačí říši. Zanotovat si
brzy ráno, hledat chráněné místo
pro svá hnízda a budoucí potomky.
Nebylo dlouho slyšet ze Starých kopanin a skal kukačku. Uslyšela jsem
ji až 27. dubna. Ale nedivme se,
cesta z dalekých krajin je náročná

a nebezpečná. Což dokazuje k naší lítosti, že se do svého hnízda nevrátili
březolupští čápi. Z opuštěného hnízda nevykukují hladová čápátka, ale
vyrůstá keř a tráva. Zdá se, že někde
v okolí asi čápi hnízdí.
Čáp bílý – Ciconia ciconia, kroužil nad
lesem a kolem něj káně. Co si asi povídali? Není to poprvé, co čáp zaletěl,
kam neměl. V minulých letech kroužil
nad Popelkovou a Peškovou skalou.
Nevěděl, že je to teritorium káně lesní – Buteo buteo. V okamžiku několik kání uzavřelo čápa do kruhu. Moc
jsem se tenkrát o něho bála. Hodně
dlouho útočily, nevím, co se stalo, buď
se jim omluvil, nebo na ně zapůsobil
svou velikostí, elegancí, zářivě červeným zobákem, že ho nakonec ze zajetí
pustily.
Minulý rok to vypadalo, že se káně
odstěhovaly. Teď už zase krouží nad
lesem a zahradami. Ráda pozoruji, jak
učí létat malá káňátka. Kolik pištění je
u prvních letů! Zase se budou bát malí
opeřenci na šarovských dvorech.
A co se odehrálo na vodě? Hodně křiku, velký boj ve vodě i nad vodou, to
všechno pro jednu partnerku – kačenu divokou. Bojovnější kačer vyhrál
a se svou vyvolenou plují spokojeně po
proudu a zase zpět. Naší říčce Březnici
také zůstal věrný ledňáček říční. Zachránil se před loňskou povodní, která
brala břehy, v kterých má ledňáček své
chodby a hnízda.
Květen
Máj z latinského slova Maius – zasvěcený bohyni Mají, která předpovídala růst rostlin. Také měsíc lásky,
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vůně rozkvetlých zahrad a strání,
teplých dnů. Měsíc až moc teplý, bez
dešťů, větrný. Obava byla z „ledových
mužů“. Pranostika říká: Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy
veta. Ale mrazíky přišly až po třetím
muži Bonifácovi. Neohrozily již vše
rozkvetlé. Co jarním měsícům moc
chybělo, byl déšť, tak potřebný pro život v přírodě.
Červen
Latinsky Junius dostal jméno
na počest Jupiterovy sestry – bohyně Junony. Měsíc přicházejícího léta,
nejdelších dnů a dozrávání plodů.
I když jejich dozrání bylo ohroženo
velkým suchem tak, že jejich plody
dříve uschnou, než dozrají. Příroda
si poradila, červenaly se třešně, jahody, voněly i stromy a keře. Nad nimi
poletovalo a usedalo více různých
motýlů, jak tomu bylo minulé léto.
Doplňovali se se včelkami a čmeláky. V letošním jaru bylo tolik pískotu od našich pěvců, tolik ustaraných
rodičů, aby zvládli krmení a ještě
nás potěšeli svým zpěvem od časného rána do pozdního večera. Nevím,
kdo dal kosovi radu, aby nejen žížalami, ale i ovocem uspokojil malé
opeřence. Byl to úsměvný pohled, jak
s velkou třešní letí k hladovým krkům. Jistě nás také potěšily vlaštovky.
Vrátily se zase do původního hnízda
z minulého roku a jistě se brzy pochlubí svými mláďaty.
Tím vším jsme se potěšili v jarních
měsících. Byly už tak letní, že jsme si
mohli říci – léto budiž pochváleno.
Libuše Langrová

O ČEM JSME JEŠTĚ NEPSALI?
Co nám říkají tradice našich předků
v jarních měsících ?
V předvečer svátku apoštolů Filipa a Jakuba, tedy ze 30. dubna na 1. května,
nastává Filipojakubská neboli Valpuržina noc. (habatyše Walbura byla zaměřena na čarodějnice) Této noci se otvíraly hlubiny země a nečisté síly mají
větší moc. Práskejte bičem co můžete,
obložte dům drny, zaplavte místnost
květy, nad dveře udělejte kříž nebo
kruh, nastražte vidle, spalte čarodějnici, žonglujte s hořícími košťaty a vzpomeňte na Marii Terezii, která ukončila
proces s čarodějnicemi.
Květen - Letnice - Rozálie - svátky Svatodušní.
50. den po Velikonocích.

Děvčata v té době chodívala ke studánkám či pramenům, ozdobena květy,
odtud název Rozálie. Studánky čistila
děkovala jim. Původ zvyku je v uctívání
panenských víl.
Červen - Svatojánská noc 23. a 24.
června.
Země toho dne vydává své poklady. Kdo
nalezne pověstný květ kapradí, porozumí řeči zvířat, stromů a budoucnosti.
Byliny natrhané v předvečer mají velikou moc. V pozoru byly všechny báby
kořenářky, nemocní i vdavek chtivé
panny.
Na kopcích se zapalovaly ohně a skákalo
se přes ně. Do údolí se s kopců kutálela
velká hořící kola coby horké letní slunce.
Libuše Langrová

PŘIVÍTALI JSME

Klára Bernatíková
Šimon Soukup

BLAHOPŘEJEME

Libuše Pivodová
Josef Lišaník

19. 4. 1945 - 70 let
19. 6. 1945 - 70 let
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19. 5. 2015
23. 6. 2015

Blahopřání panu Josefu Lišaníkovi

VZPOMÍNÁME

Josef Bartas

17. 4. 2015

86 let - rodák

PSALO SE
MF DNES, 4. 4. – v článku o předvelikonočních obchůzkách chlapců s řehtačkami zmiňuje Jana Fuksová obec Šarovy, coby příklad
vesnice, ve které chybějí kostelní zvony
Dobrý den s kurýrem, 4. 5. – píše o trase
vozů Porsche, které projedou i Šarovami
Zlínský deník, 14. 5. – v článku o nezaměstnanosti připomíná redaktor, že
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v Šarovech bylo v dubnu 8,98% lidí bez
práce
Zlínský deník, 5. 6. – psali o výročí SDH
ve Velkém Ořechově, kde šarovští hasiči
přijeli s dobovou stříkačkou
Zlínský deník, 17. 6. – noviny informují
o tom, že během léta v Šarovech opraví povodněmi zničený majetek

